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Van de Secretaris. 

Het rommelt bij de Katholieke provinciale Ouderen- 
bonden. De landelijke ontwikkeling naar meer en 
betere samenwerking met de PCOB staat al geruime 
tijd helemaal stil. Friesland, de andere Noordelijke 
provincies en Zeeland zitten heel anders in de 
wedstrijd en ze hebben daar goede redenen voor. Ik 
maak mij wel wat zorgen over het gebrek aan gevoel 
van urgentie voor die samenwerking. 
  
De helft van onze leden is nu 81 jaar of ouder en dat 
is in de rest van Friesland weinig anders. De KBO 
afdeling Leeuwarden houdt het eind van het jaar op 
te bestaan omdat men geen nieuwe bestuursleden 
kan vinden. Het piept en het kraakt overal. 
 
We hebben dringend nieuwe leden nodig. Maar hoe 
leg je uit aan zestigers, die niet in de verzuilde 
samenleving zijn opgegroeid, dat er nog zoiets als 
een KBO én een PCOB afdeling bestaat. Gelukkig is 
het overkoepelend overleg van KBO en PCOB in 
Friesland er van doordrongen dat samenwerken 
noodzakelijk is en samengaan zeer wenselijk. Is dat 
een gemakkelijke oplossing? Nee, want we moeten 
op zoek naar een nieuwe gezamenlijke identiteit. 
Desnoods met vallen en opstaan, maar het moet wel. 

Activiteitenprogramma. 
 
IJsland in het water gevallen 
 
De Grey Nomads moesten het dinsdag 4 oktober op 
het laatste moment laten afweten. Ze bleken corona 
te hebben. Er was geen mogelijkheid meer om daar 
op tijd bericht van te doen aan de deelnemers. 
Jammer dat we de mensen, die nou juist voor het 
verhaal over IJsland waren gekomen, moesten 
teleurstellen. Gelukkig had Jan Visser nog een 
voordracht over gevelstenen en andere 
straatdecoraties “op de plank” liggen. Voor wie goed 
oplet in stad of dorp zijn er best nog wel veel te 
vinden. Gapers, kapperszuilen, spreuken noem het 
maar op. De neringdoenden van ooit, hebben met 
vaak de nodige zelfspot heel wat aan de weg 
getimmerd. 
 

Gezellige KBO Ledendag. 
 
Met iets meer dan 50 bezoekers viel de opkomst een 
beetje tegen maar het is toch beslist een heel 
gezellige dag geworden. Meer uitgebreide informatie 
vindt u op de website van KBO Fryslân. 
 
https://www.kbofryslan.nl/nieuws/ledendag-2022-terugblik/ 
 
Eenzaamheid 
 
Dinsdag 1 november 14:30 uur 
Locatie: Schuttersheuvel 
 
Ds. Dorette van Houten is predikant van de 
protestantse gemeente Heerenveen. Zij is 
gefascineerd door de Bijbelverhalen uit het oude 
testament. De oecumene is voor haar altijd 
vanzelfsprekend geweest. 
 
Zij vindt dat de drempel van de kerk hoog is 
geworden en dat de kerk moet zijn daar waar het 
leven zich afspeelt.  
 
In deze tijd van pandemie, oorlog en ander onheil 
spelen steeds meer levens zich in eenzaamheid af. Is 
dat een veelbesproken taboe? Want iedereen heeft 
het over eenzaamheid maar niemand is eenzaam. 
Daar wil zij het deze middag met ons over hebben. 
 
U kunt zich opgeven bij: 
 
Lies Evertse   0515-707030  sneek@pcob50plus.nl 
Joke Kuipers 0515-413049 blommerijejn@hotmail.com 
Gea Zeldenrust 0515-419431 gezellie@home.nl 
 
Kaarten 
Het kaarten (klaverjas) is weer begonnen Elke vrijdag 
kunt u inschrijven om 9:15 en we beginnen om 9:30 
uur. De locatie is het Roefke op het Eiland (Valkstraat 
17) 
 

Hulp nodig bij een WMO-aanvraag? 
 

U kunt iedere dinsdag van 13:00 tot 15:00 uur Paula 
Silvius bellen  0611249781. Ook voor andere 
hulpvragen dan WMO kunt u bij Paula terecht. 


